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1. Dnešní svět potřebuje nejvíce
ze všeho modlitbu. Z ní se mohou
zrodit všechny ostatní obnovy, uzdravení, hluboké a plodné proměny.

8. V modlitbě můžeme najít vždy
dostatek síly a naděje k tomu, abychom dále existovali s naprostou
důvěrou v budoucnost.

2. Naše Země je nemocná a jedině
setkání s Nebem ji může uzdravit.

9. Z modlitby se rodí jemnocit, úcta a
pozornost, které jsou cenným darem
pro ty, které potkáme na své životní
cestě.

3. Jestliže naleznu pokoj a štěstí
v Bohu, budu schopen mnoho darovat svým bližním a budu také schopen je přijmout takové, jací jsou, aniž
bych jim zazlíval, že neodpovídají
mým očekáváním.
4. Čím více se bude náš život modlitby živit Písmem, tím bude opravdovější a hlubší a otevře nám tím více
možnost setkání s Bohem v pravdě.
5. Kdo má modlitbu, má všechno,
protože jen tak může Bůh svobodně
vstoupit do jeho života a jednat a
činit svou milostí zázraky.

10. Kdo utíká před modlitbou, utíká
před vším dobrým
11. Když je Bůh v samém středu,
všechno ostatní bude na svém pravém místě.
12. Modlitbou se učíme zakořenit
v Bohu, najít v něm sílu a ochranu,
což nám také umožní, abychom se
stali oporou pro druhé.
13. Bůh je jediným nevyčerpatelným
zdrojem energie.

6. Hodnota našeho života záleží
na naší modlitbě.

14. Láska se neprojevuje tím, že
něco pro někoho uděláme, ale tím,
že s ním jsme.

7. Modlitba umožňuje čerpat v Bohu stále nový život, představuje neustálou regeneraci a obnovu.

15. Poznání Boha nám dává opravdu poznat sebe sama. Člověk se
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může skutečně poznat jedině v Božím světle.
16. Jen víra, láska a klanění nás mohou přivést do vztahu s Bohem.
17. Jedním z nejkrásnějších plodů
modlitby je růst v lásce k bližnímu.
18. Jestliže je naše modlitba opravdová, přibližuje nás k Bohu, sjednocuje nás s ním a dává nám poznat a
sdílet nekonečnou lásku, kterou miluje každé své stvoření.
19. Tam, kde chybí modlitba, tam se
zatvrzují srdce a láska chladne.
20. Budova modlitby musí mít základy v pokoře: čím víc se duše v modlitbě poníží, tím výše ji Bůh povýší.
21. Bůh nám rád ukazuje svou lásku
skrze přátelství a starostlivosti někoho, koho nám pošle do cesty.
22. Čím více bude Bůh ve středu
našeho života, tím více budeme vše
očekávat jen od něj samotného a o to
více budou naše mezilidské vztahy
vyváženější a šťastnější.
23. Věrnost v modlitbě, i když občas
prochází těžkostmi a zkouškami, nás
postupně přivádí k tomu, abychom
v Bohu nalezli hluboký pokoj, jistotu a
štěstí.

24. Když chybí smysl, bývá obvykle
nahrazen smysly.
25. Láska působí tak mocně, že umí
těžit ze všeho, z dobra i ze zla.
26. Ježíš po nás nežádá, abychom
se dobře modlili, ale abychom se
modlili neustále.
27. Bůh slyší jen modlitbu chudáka.
Ne tu farizeje, který je spokojený
sám se sebou a se svými skutky. Ale
celníkovu, která zůstává v povzdálí a
bije se v prsa.
28. Nejdůležitější činnost během
modlitby není ta naše, ale Boží.
29. Krása zapadajícího slunce
nad širým mořem, elegantní hra veverek skákajících z větve na větev,
nádhera hvězdného nebe, to všechno jsou Boží slova, jimiž se k nám
Bůh obrací, abychom mu důvěřovali.
30. Přijetím a rozjímáním slov Písma
v našem srdci přijímáme dar Boží
přítomnosti a lásky.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě
Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským
gymnáziem v Kroměříži.

Blahopřání

Všem, kteří v měsíci září
slaví své narozeniny a jmeniny,
přejeme hojné Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
Mše svatá za tyto oslavence bude sloužena
v neděli 18.9.2016 v 8.00 hod.
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
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Svatý měsíce

5. září - bl. Matka Tereza
Narodila se 26. 8. 1910 ve Skopje v Jugoslávii do zámožné rodiny albánských katolíků. Při křtu jí bylo dáno jméno Anežka a Ganxhe jako světské, kterým ji oslovovali a jehož význam byl poupátko.
Anežčin otec Nikola Bojaxhiu byl kupcem a vlastnil stavební firmu. Byl o 17
let starší než jeho manželka Dranafile a zemřel ve 46 letech, pravděpodobně
zabit jedem z politických důvodů, když Anežce Ganxhe bylo 8 let. Matka Dranafile pak živila rodinu prodejem vyšívaných látek a oděvů a silou víry překonávala
obtíže. Své děti učila chápat význam modlitby a práce. Anežčinými sourozenci
byli starší Lazar a mladší Agáta.

POKOJ VÁM!

Od roku 1980 začala Tereza otevírat domy téměř ve všech zemích s komunistickým režimem, včetně Sovětského svazu, Albánie a Kuby. Naši zemi
poprvé navštívila 9. 11. 1984 na pozvání kard. Tomáška. Znovu r. 1990 na pozvání prezidenta Václava Havla, současně získala pro útulek kongregace pražskou jednopatrovou vilu Na Zátorce. Její třetí návštěva se uskutečnila za doby
federální republiky v r. 1992, kdy její sestry zakládaly útulek v Bratislavě - Rači.
Vedle potíží se srdcem, pro které měla v posledních letech stimulátor, prožila onemocnění plic i ledvin a trpěla pokročilou artritidou. V 87 letech byla vyčerpaná a poslední infarkt myokardu v září 1997 nepřežila.
Vzhledem k mimořádným okolnostem již v r. 1999 papež Jan Pavel II. otevřel na základě zvláštní dispenze beatifikační proces Matky Terezy. V r. 2002
vydal dekrety o jejích heroických ctnostech a zázraku potřebném k blahořečení.
Jednalo se o vědecky nevysvětlitelné náhlé uzdravení mladé indické ženy, animistického vyznání.

Anežka Ganxhe ve 12 letech slyšela kázat misionáře z Indie a pak poprvé
pocítila Ježíšovo pozvání k řeholnímu životu. V 18 letech, 26. 9. 1928, odcestovala do Irska a v Dublinu 29. 11. vstoupila k sestrám Naší Paní Loretánské,
zvanými též Anglické panny. Jednalo se o Institut blahoslavené Panny Marie
(IBMV). Podle matčiny rady své srdce vložila do Ježíšových dlaní a vykročila
ve shodě s jeho vůlí.

K slavnosti blahořečení došlo v Římě 19. 10. 2003, v den kdy Církev slavila
Světový den misií. V promluvě papež Jan Pavel II. řekl: "Matka Tereza svědectvím svého života připomíná všem, že evangelizační poslání Církve se uskutečňuje skrze lásku živenou modlitbou a nasloucháním Božímu slovu. Příznačný
pro tento misijní styl je obraz, který představuje novou blahoslavenou, jak
v jedné ruce tiskne ruku dítěte a druhou rukou procházejí perly růžence."

V Dublinu se dlouho nezdržela, hned v prosinci vyplula lodí a do Kalkaty asi
150 km vzdálené od Darjeelingu dorazila 6. ledna. 23. 5. 1929 začala noviciát
s přijetím hábitu a nového jména Marie Terezie od Dítěte Ježíše.

Matka Tereza bude svatořečena 4. září 2016.

Po dvou letech zde 24. 5. 1931 složila časné sliby a byla poslaná do Lorety
v Entally v Kalkatě, komunity loretánských sester vyučujících na St. Mary´s
School, protože kongregace má pedagogické zaměření. Trvalé sliby složila
24. 5. 1937 a po nich dál působila na mariánské střední škole jako učitelka zeměpisu a dějepisu. Vynikala odvahou a organizačním talentem. Ovládala angličtinu, hindštinu a bengálštinu. V roce 1944 se stala ředitelkou školy.
Měla všímavé oči k potřebám druhých a jejího srdce se stále více dotýkal
pohled na trpící ubožáky, kteří umírali na ulicích Kalkaty. Když se 10. 9. 1946
nočním rychlíkem vracela do Darjeelingu na výroční exercicie, došlo u ní k novému povolání, které označila za povolání v povolání.
Hábit kongregace nahradila oděvem pro chudáky - bílým sári s modrým lemem. Byla přesvědčena o jediné jistotě, že Bůh je s ní a ona má konat Boží dílo.
Začala návštěvou rodin, v nichž děti potřebovaly zdravotní pomoc a při cestě se
ujala i ženy umírající hladem a na tuberkulózu. Sílu ke svému povolání, sloužit
těm nejubožejším z ubohých, čerpala neustále z každodenního spojení s Ježíšem v eucharistii. Jeho láska byla její silou.

převzato z internetových zdrojů

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017

Na faře v Uničově

Začíná se v týdnu od 12. září 2016! Změna rozvrhu vyhrazena!

Na ZŠ v Medlově

V roce 1949 vznikla kongregace Sester misionářek lásky, kterou 7. 11. 1950
schválil arcibiskup Petr. Svět začal Terezu obdivovat od ocenění indické Padmashri r. 1962 k nejvýznamnějšímu vyznamenání, kterým byla Nobelova cena míru
v r.1979. Když ji 10. 12. v Oslo přebírala, řekla v proslovu: "Dnes je největším
nebezpečím pro mír zločin proti nenarozenému dítěti. Když matka dovede zabít
vlastní dítě, co zadrží lidi od toho, aby se vzájemně nevraždili?"

Začíná se v pátek 16. září 2016!
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Co čeká naše farnosti v měsíci září

Pozvánky

3.9.2016 v 15.30 hod.
(sobota)
4.9.2016 v 18.00 hod.
(neděle)
5.9.2016 v 9.00 hod.
(pondělí)
7.9.2016 -13.00-18.00 hod.
(středa)
8.9.2016 v 17.30 hod.
(čtvrtek)
9.9.2016 v 9.00 hod.
(pátek)
10.9.2016 v 8.00 hod.
(sobota)
11.9.2016 v 9.30 hod.
(neděle)
11.9.2016 ve 14.00 hod.
(neděle)
15.9.2016 ve 14.00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Mariánská pobožnost

Uničov

Adorace doprovázená rytmickými písněmi

Uničov

Návštěva nemocných

Renoty

Adorační den a návštěva nemocných

Medlov

Mše svatá v DPS Medlov

Medlov

Mše svatá a návštěva nemocných

Medlov

Ministrantská schůzka

Medlov

Mše svatá pro rodiny s dětmi

Nová Dědina

Mše svatá ke cti Panny Marie

Dolní Sukolom Mše svatá v DPS Dolní Sukolom

15.9.2016 v 17.00 hod.
(čtvrtek)
16.9.2016 v 16.00 hod.
(pátek)
17.9.2016 v 8.00 hod.
(sobota)

Jívová

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné - odjezd
autobusu v 15.30 hod. - Albert Uničov

Uničov

Misijní klubko a schólička

Uničov

Ministrantská schůzka

18.9.2016 v 8.00 hod.
(neděle)

Uničov

Mše svatá pro rodiny s dětmi a za oslavence
v měsíci září. Sbírka při mši svaté je určena
na potřeby farnosti

18.9.2016 v 9.30 hod.
(neděle)
18.9.2016 v 11.00hod.
(neděle)
18.9.2016 ve 14.00 hod.
(neděle)
19.9.2016 v 18.00 hod.
(pondělí)
24.9.2016
(sobota)
28.9.2016 v 8.00 hod.
(středa)
28.9.2016 v 9.30 hod.
(středa)
28.9.2016 v 17.00 hod.
(středa)
29.9.2016 v 16.30 hod.
(čtvrtek)
9.9.,16.9., 23.9. a 30.9.2016
ve 20.00 hod. - (pátek)

Medlov
Renoty
Zadní Újezd
Šternberk
Sv. Hostýn

Sbírka při mši svaté je určena na opravu
věže kostela
Sbírka při mši svaté je určena na potřeby
farnosti
Mše svatá ke cti Panny Marie
Setkání členů pastoračních a ekonomických
rad farností děkanátu Šternberk
Pouť - odjezd autobusu v 7.00 hod. - Albert
Uničov

Uničov

Slavnost sv. Václava - mše svatá

Medlov

Slavnost sv. Václava - mše svatá

Uničov

Svatováclavský koncert

Uničov

Modlitby matek

Uničov

Adorace pro mladé

Změna programu vyhrazena!!!
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Povídka

Hody
Vedro loňského léta překonalo všechna naše očekávání. Při odpolední božíhodové mši
svaté v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie, byl kostel naplněn nejen lidmi, ale také
sváteční atmosférou. Jak by se katolík neutíkal ke královně nebes s modlitbami!
Po mši se farníci v průvodu s rozžatými svíčkami odebrali na farní zahradu. Obestoupili
sochu Panny Marie a jen mírný vánek ochlazoval rozpálené tváře věřících. Po modlitbách
s přímluvami se začaly zpívat mariánské písně. S novou vervou a s vděčností a také s doprovodem trubky. S každou bolestí se můžeme na Pannu Marii obrátit, se vším nám pomůže.
Pro farníky bylo na stolech nachystáno občerstvení - cukroví, ovoce a na pití minerálky.
Pěkné počasí a radostná nálada vydržela všem až do večera. Dlouho potom bylo na co
vzpomínat a myslet na to, že jako se Panna Maria shledala se svým Synem v nebi i my
máme tuhle naději, že se po našem pozemském putování s našimi drahými jednou setkáme v naší nebeské vlasti.
Letos jako loni nám na hody počasí přálo. Na zahradě vyprávěli mladí lidé o svých zážitcích z polského Krakova. Staří lidé si občas stěžují, že je nikdo nemá rád, ale mají tito senioři rádi mladé lidi?
Všichni jsme Boží děti a měli bychom si vzájemně pomáhat. Vzorem je nám papež
František, který mladým lidem rozumí a dokáže je oslovit.
Dana Lukasová
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá:

Pro děti

V Uničově
5.9.2016
(pondělí)



Rukodělný kroužek pro děti a maminky na faře v Uničově od 16.00 hod.

5.9.2016
(pondělí)



Setkání seniorů na faře v Uničově po večerní mši svaté na téma
„Skutky milosrdenství v našem životě“

7.9.2016
(středa)
13.9.2016
(úterý)
18.9.2016
(neděle)
19.9.2016
(pondělí)
20.9.2016
(úterý)



Setkání maminek na rodičovské dovolené na faře v Uničově od 10.00
do 11.30 hod.



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.



Setkání rodin na farní zahradě v Uničově od 14.30 hod.



Rukodělný kroužek pro děti a maminky na faře v Uničově od 16.00 hod.



Modlitby matek pro zaměstnané ženy na faře v Uničově od 19.00 hod.



Setkání maminek na rodičovské dovolené na faře v Uničově od 10.00
do 11.30 hod.



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

21.9.2016
27.9.2016
(úterý)

V Medlově
7.9.2016
(středa)



Setkání seniorů na faře v Medlově na téma „Skutky milosrdenství
v našem životě“ a Modlitby matek – skupina 2, od 9.30 do 11.00 hod.



Modlitby matek – skupina 1, na faře v Medlově od 19.30 hod.

14.9.2016
(středa)



Setkání maminek na rodičovské dovolené na faře v Medlově od 10.00
do 11.30 hod.

21.9.2016
(středa)



Setkání seniorů na faře v Medlově a Modlitby matek – skupina 2,
od 9.30 do 11.00 hod.

13.9.2016
(úterý)

Vtipy
V pondelí stojí sousede u zahřadký a povídají si. "Copak, ze jste
vceřa nebýl v kostele?" "Nebýl. Vceřa jsem spal doma."

Kostelník neveří svým ocím. Paní Majeřova klecí zbozne v lavici,
před sebou modlitební knihu a vedle ní umelý chřup. "Asi vas řusí
při modlitbe," pta se se zajmem. "Ale kde, ten chřup patří memu
Emilovi. Musela jsem mu ho vzít, on bý mi mezitím snedl doma babovku."
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